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WIELKOPOLSKIE WIOSLARSTWO
KLUBY / Treningi

Zadzwoń, przyjdź
AZS AWF Poznań
tel. 061-87-71-557, 061-87-71-390
www.awf.poznan.pl/sport
Posnania Poznań,
tel. 061-82-78-000, tel./fax 0-61-8206-101, www.posnania.pl
Klub Wioślarski 1904
tel. 061-83-30-293,
www.kw04.com
Poznańskie Towarzystwo
Wioślarzy Tryton
tel. 061-83-33-665, 061-83-34-287,
www.tryton.najlepsi.net
Towarzystwo Wioślarzy
Polonia Poznań
tel. 061-87-73-630

POSNANIA / Prezes
Wojciech Skrzypczyński

Trzy
pytania
n Kto

stanowi dzisiaj siłę sekcji?
są plany rozwoju?
n Co najbardziej boli sekcję?

ZVIAD GLONTI

n Jakie

ŁĘŻECZKI / Przygotowania młodej kadry

Trzyma wagę

Dziewięć dni

G

O

rzegorz Otocki jest zawodnikiem Posnanii. Zanim
chwycił za wiosła, w szkole podstawowej trenował pływanie.
Przygodę z wioślarstwem zaczął w wieku 14 lat. Zapisał się
do klubu razem z kuzynem ponieważ – jak mówi – chcieli „dopakować”. Podstaw wioślarstwa
uczył się u Włodzimierza Ratajczaka, który był jego pierwszym trenerem. Obecnie jest zawodnikiem Przemysława Abrahamczyka.
Grzegorz to zawodnik wagi
lekkiej i w tej kategorii startuje
od 16 roku życia. Według Wioślarskiego Regulaminu Sportowego limit wagi dla mężczyzn
lekkich wynosi 72,5 kg na jedynkę oraz 70 kg na osadę. Dla niego nie jest to problem – w okresie startów utrzymuje wagę
70 kg i twierdzi, że może jeść
wszystko, na co ma ochotę, bez
ograniczeń.
Jego ulubioną osadą jest

ARCHIWUM

GALERIA / Grzegorz Otocki

Grzegorz Otocki

czwórka, na której w 2002 roku
wywalczył swój pierwszy
i od razu złoty medal młodzieżowych mistrzostw Polski. Jako
pierwsze niepowodzenie wymienia przegraną z kuzynem
na mistrzostwach Polski juniorów młodszych.
23-letni Grzegorz jest studentem IV roku AWF w Poznaniu.
Studiuje, trenuje i pracuje.
Anna Łbik

d 29 kwietnia do 7 maja
w Łężeczkach trwał obóz
przygotowawczy wojewódzkiej
kadry juniorów i juniorów młodszych. To w tych zawodnikach
pokładane są nadzieje na medalowe miejsca tegorocznego
sezonu. Trenerem koordynatorem jest Przemysław Abrahamczyk, pod którego czujnym
okiem odbywały się intensywne
treningi. Trenerami współpracującymi są: Maria Bykowska
(Polonia), Mariola Abrahamczyk (Posnania), Mirosław Rewers (KW-04), Jarosław Janowski (AZS AWF), Marcin Witkowski (Tryton) oraz Ryszard Olczuk (KTW Kalisz). Są oni
przedstawicielami wszystkich
klubów należących do Wielkopolskiego Związku Towarzystw
Wioślarskich.
Juniorzy: Piotr Abrahamczyk, Arkadiusz Adamski, Aleksandra Deierling, Dawid Grabowski, (wszyscy z Posnanii),

Anna Andrzejak, Małgorzata
Dudek, Mateusz Jabłoński,
Piotr Juszczak, Ewelina Sławińska (wszyscy z KTW Kalisz),
Przemysław Bielawski, Roman
Wesołowski (z Polonii), Daria Filary (AZS-AWF), Dawid Mikołajczak, Adam Wicenciak, Marta
Wojtkowiak (wszyscy z KW-04),
Karolina Monarszyńska, Natalia Monarszyńska (z Trytona).
Juniorzy młodsi: Paulina Biszof, Maria Paluszkiewicz, Rafał Łuczak, Jadranka Vielićković, Artur Walczak, Radosław
Ziałacki Mateusz Kaczmarek,,
Aleksandra Kapustka, Marek
Kujawa, Roman Siuda (wszyscy
z Posnanii), Patryk Gawron,
Karina Janiak, Maciej Pokojowczyk, Mateusz Pokojowczyk, Jakub Skrabulski, Dominika Tworo (wszyscy z KTW), Maciej Kobyliński (AZS-AWF), Mateusz
Nowacki (Polonia), Marcin
Osajda (KW-04).
ał

partnerzy WZTW

www.wioslarstwo.poznan.pl

– Bez wątpienia naszą sztandarową osadą jest duet wagi
lekkiej, tworzony przez najbardziej dzisiaj rutynowaną polską
wioślarkę Ilonę Mokronowską
i młodą Magdalenę Kemnitz.
Duże nadzieje wiążemy z młodzieżą, a szczególnie z Pawłem
Durką, Dawidem i Dominikiem
Kubiakami, Arturem Śledzikiem, Rafałem Abrahamczykiem, czy Moniką Zdrojewską.
To wprawdzie jeszcze młodzieżowcy, ale wkrótce – może
za rok lub dwa – powinni odgrywać wiodące role również
wśród seniorów.
– Ostatnio sporo zainwestowaliśmy w rozwój naszego
ośrodka szkoleniowego w Łężeczkach, gdzie również wioślarze mają dzisiaj świetne warunki treningowe. To dla nich znakomite miejsce wypadowe. Zdaję sobie sprawę, że remontu wymaga nasza przystań nad Wartą. Zwłaszcza siłownia i basen
treningowy, ale niestety na razie nie mamy na to pieniędzy,
bo przecież Posnania to nie tylko wioślarstwo, ale również kilka innych sekcji.
– Przede wszystkim brakuje
pieniędzy na zakup sprzętu pływającego. To przypadłość chyba także wielu innych klubów,
bo łodzie są bardzo drogie.
leg

